
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tuincontactdoos met piket 
 

Handleiding 
GS 2 DE 
GS 4 DE 

 

 

 Belangrijk! 
Lees deze handleiding en bewaar ze. 
Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. 
 

NL 
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1 Inleiding 
Deze handleiding moet volledig en zorgvuldig doorgelezen worden. 
Ze maakt deel uit van uw nieuwe product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de werking 
en bediening. Bij het gebruik van dit product moeten altijd alle veiligheidsaanwijzingen in acht 
worden genomen. Bij eventuele vragen betreffende het gebruik van de tuincontactdoos met 
piket kunt u zich richten tot uw handelaar of onze servicedienst. De handleiding moet bewaard 
worden en zo nodig aan derden doorgegeven worden. 

2 Leveringsomvang 
Onmiddellijk na het uitpakken moet de leveringsomvang van uw tuincontactdoos met piket op 
volledigheid gecontroleerd worden. Bovendien moet op een vlekkeloze toestand van de 
tuincontactdoos met piket gelet worden. 
 
1 x tuincontactdoos 
1 x piket 
1 x handleiding  

3 Conform gebruik 
De tuincontactdoos met piket is ontworpen voor installatie buiten, maar is niet geschikt voor 
bouwplaatsen en andere ruwe bedrijfsomstandigheden. Hij kan met slechts enkele 
handgrepen eenvoudig in de grond geplaatst worden. Een behandeling die afwijkt van wat in 
deze handleiding is opgegeven, is in principe niet toegestaan en leidt tot beschadiging van het 
product. Dit is bovendien gevaarlijk aangezien een elektrische schok, kortsluiting, brand enz. 
het gevolg kunnen zijn van een niet-conform gebruik. 

4 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 
 Belangrijk! Volg de onderstaande aanwijzingen om letsels of materiële schade te 

vermijden. 
Omgevingsvoorwaarden: De tuincontactdoos met piket is tegen vocht en spatwater 
beschermd. Weet dat echter dat het product niet waterdicht is en zodoende een 
inbedrijfstelling/gebruik in water of in de buurt van stromend water niet toegestaan is. 

 GEVAAR: Als deze voorschriften niet in acht worden genomen, bestaat levensgevaar door 
elektrische stroom.  
 
Bij schade die optreedt door het niet in acht nemen van deze handleiding, meer in het 
bijzonder de veiligheidsaanwijzingen en de behandeling, vervalt de garantie. 
Zo ook zijn we niet aansprakelijk voor gevolgschade. 
De handleiding moet bewaard worden en zo nodig aan derden worden doorgegeven. 
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De in deze handleiding gebruikte kopjes en symbolen hebben de volgende betekenis:  
 

Symbool Kopje / Betekenis Symbool Kopje / Betekenis 

 

GEVAAR: 
Aanzienlijk gevaar voor 
letsels of levensgevaar bij 
het veronachtzamen van de 
voorschriften. 

 

BELANGRIJK! 
Waar u op moet letten 

 

WAARSCHUWING: 
Middelgroot gevaar voor 
letsels bij het veronacht-
zamen van de voor-
schriften. 

 

AANWIJZING:  
Toelichtingen 
 

 

VOORZICHTIG: 
Gering gevaar voor letsels, 
gevaar van materiële 
schade of schade aan het 
product 

 

TIP:  
Nuttige tips 

 
- Plaats de tuincontactdoos met piket niet in omgevingen waar warmte ontwikkeld wordt en 

stel hem niet bloot aan rechtstreeks zonlicht; tijdens het gebruik mag de tuincontactdoos 
ook niet afgedekt worden. 

- De tuincontactdoos met piket mag uitsluitend aan een geaard stopcontact aangesloten 
worden.  

- Bij een defect mag de tuincontactdoos met piket niet in bedrijf worden genomen. Het is ten 
strengste verboden de rubber leiding verder te gebruiken wanneer de isolatie ervan 
beschadigd is. Ze moet door een gecertificeerde leiding en een stekker met dezelfde 
kenmerken vervangen worden. 

- Steek de tuincontactdoos met piket verticaal in stevige grond. (De piket moet daarbij 
voldoende diep in de vaste grond gestoken worden).  

 
- De tuincontactdoos met piket mag uitsluitend gebruikt worden in zones waarin zich geen 

water kan verzamelen. Hij moet minstens op een afstand van 0,5 m van vijvers, beken enz. 
opgesteld worden om het contact van stroomvoerende onderdelen met water te vermijden.  

- Alvorens de tuincontactdoos te verplaatsen, moet hij van het elektriciteitsnet gescheiden 
worden. Bovendien moeten de snoeren van alle aangesloten stroomverbruikers eveneens 
uit het stopcontact worden verwijderd. 

- Als de tuincontactdoos met piket omkipt, dan moet men vooraleer hem opnieuw in gebruik 
te nemen, nagaan of er geen water in het stopcontact is gekomen. 

- De contactdozen mogen alleen door een vakman geopend worden. Dergelijke ingrepen zijn 
levensgevaarlijk (elektrische schok). 

- Als de tuincontactdoos met piket (ook vanaf een geringe hoogte) naar beneden zou vallen, 
dan moet hij op zichtbare gebreken gecontroleerd worden. Vooraleer het product weer in 
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gebruik te nemen moet een vakman gevraagd worden om de tuincontactdoos met piket te 
controleren. 

- Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de tuincontactdoos met piket. Kinderen 
onderschatten nl. de gevaren van elektrische apparaten. 

- Bij onweer moet de tuincontactdoos met piket onmiddellijk van het elektriciteitsnet 
gescheiden worden doordat dit beschadigd zou kunnen worden. 

- Er moet op gelet worden dat niemand over het netsnoer kan vallen. 
- De tuincontactdoos met piket bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden 

moeten worden. 
- Een tegen spatwater beschermde werking in combinatie met een stekker wordt pas bereikt 

wanneer de stekker eveneens spatwaterdicht (IP44) is. 
- De tuincontactdoos met piket mag alleen aan een stopcontact aangesloten worden dat 

beschermd is met een verliesstroomschakelaar met een activeringsstroom van 30 mA. 
- Als verlengsnoer mag alleen een type dat geschikt is voor buiten, met een 

stekkerverbinding met beschermingsgraad IP44, gebruikt worden. Dit vermindert het risico 
op een elektrische schok. 

- Contactdozen niet achter elkaar steken. 
- Als twee, drie of meerdere contactdozen gelijktijdig gebruikt worden, dan mag de totale 

nominale stroom 16 A niet overschrijden. 

5 Technische gegevens 
Toestellen GS 2 DE 
 GS 4 DE 
 
Beschermingsgraad: IP44 (spatwaterdicht) 
Nominale spanning: 250 V ~ 50 Hz 
Nominale stroom: 16 A 
Max. vermogen 3680 W 
Kabel: rubber kabel H07RN-F 3G1,5  
 lengte: 1,4 m / 10 m 
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6 Overzicht van het toestel 
Hieronder krijgt u een overzicht van de bedieningselementen en een voorstelling van het 
product in zijn geheel, plus een korte beschrijving van de functie.  
 

   
(Afbeelding GS 4 DE) 
Pos. Benaming Functie 
1 2 of 4 contactdozen met 

klapdeksel 
Voor het aanbrengen van de snoeren van elektrische 
toestellen  

2 Snoer  Voeding  
3 Stekker (IP44) Verbinding met een geaard stopcontact (IP44) 
4 Piket Montage in de grond 
5 Handgreep Om het toestel uit de grond te trekken 

7 Bediening en montage 
In dit hoofdstuk worden de fundamentele functies van de tuincontactdoos met piket toegelicht.  
Lees het hoofdstuk zorgvuldig door, zodat u alle functies begrijpt en de aanwijzingen kunt 
toepassen.  

 BELANGRIJK! Volg de volgende aanwijzingen op, meer in het bijzonder de 
veiligheidsaanwijzingen, om verkeerd gebruik en mogelijke defecten te vermijden.  
Bij problemen dient u aan de hand van de lijst met de fouten (zie hoofdstuk 9) na te gaan wat u 
te doen staat, of neemt u contact op met onze servicedienst (contact: zie hoofdstuk 10).  

2 

1 

3 

4 

5 
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7.1 Inbedrijfstelling 
Stap Beschrijving 

1 Bij modellen GS 2 DE en GS 4 DE wordt de piket apart meegeleverd en moet hij 
voor gebruik op het tuinstopcontact worden geschroefd. 

2 Tuincontactdoos met piket met de punt verticaal in de grond steken. 

 WAARSCHUWING: De veiligheidsaanwijzingen, meer in het bijzonder die 
van de opstellingsplaats, moeten in acht worden genomen. 

3 Tuincontactdoos met piket uittrekken. 

 WAARSCHUWING: Voordat u de tuincontactdoos uit de grond trekt, moet u 
deze van het elektriciteitsnet scheiden. Bovendien moeten de snoeren van alle 
aangesloten stroomverbruikers eveneens uit het stopcontact worden verwijderd. 
 

De tuincontactdoos met piket mag uitsluitend via het handgreep uit de grond 
getrokken worden. 

 

8 Reiniging 
Vóór de reiniging, de netstekker uittrekken. Terwille van de elektrische veiligheid moet het 
product met een droge of een vochtige doek gereinigd worden. Gebruik geen agressieve 
reinigingsmiddelen of chemicaliën (oplosmiddelen, benzine enz.) en geen schuursponsjes. De 
tuincontactdoos met piket nooit in water onderdompelen. 

9 Mogelijke fouten 
Fout Mogelijke oorzaak/oorzaken Remedie 

Tuincontactdoos werkt niet - Net levert geen spanning - Netspanning controleren  
Tuincontactdoos werkt niet - Netsnoer / stekker defect 

- Interne bedrading defect 
- Voedingsleiding controleren 
- Huis op externe schade 

controleren 
 

 BELANGRIJK: Alle overige reparaties mogen enkel door een vakman gebeuren. 

10 Adres 
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG 
Seestraße 1-3 · 72074 Tübingen · Duitsland 
H. Brennenstuhl S.A.S. · 5 rue de l'Artisanat · F-67460 Souffelweyersheim 
lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar 
Meer informatie vindt u onder Service/FAQ's op onze homepage www.brennenstuhl.com 
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11 Conformiteitsverklaring 
Overeenkomstig de volgende Europese richtlijnen werd het CE-label aangebracht: 
2006/95/EG-laagspanningsrichtlijn 
2004/108/EG EMC-richtlijn 
De conformiteitsverklaring is aanwezig bij de fabrikant.  
 
Fabrikant: 
Hugo Brennenstuhl GmbH&Co. KG, 72074 Tübingen, Duitsland 
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