
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Trädgårdsuttag med markspett 
 

Bruksanvisning 
GS 2 DE 
GS 4 DE 

 

 

 VIKTIGT: 
Läs och spara denna bruksanvisning. 
Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. 
 

SE 
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1 Inledning 
Denna bruksanvisning måste läsas fullständigt och noggrant. 
Den är en del av den produkt som ni nu har köpt och den innehåller viktiga hänvisningar 
angående driften och hanteringen. När denna produkt används, måste alla säkerhets-
hänvisningarna iakttagas. Om ni har frågor angående användningen av trädgårdsuttaget med 
markspett, kontakta er försäljare eller vår kundtjänst. Bruksanvisningen ska sparas och måste 
vid behov överlämnas till tredje part. 

2 Leveransomfång 
Efter att ha packat upp ert trädgårdsuttag med markspett, måste ni genast kontrollera om 
leveransomfånget är komplett. Dessutom måste ni kontrollera om trädgårdsuttaget med 
markspett är i ett oklanderligt skick. 
 
1 x trädgårdsuttag 
1 x markspett 
1 x bruksanvisning 

3 Ändamålsenlig användning 
Trädgårdsuttaget med markspett är koncipierat för en montering utomhus, men den passar 
inte för att användas på byggplatser eller för andra råa användningar. Den kan enkelt och utan 
större manipulation placeras i jorden. En annan hantering än den som beskrivs i denna 
bruksanvisning är av princip inte tillåten och leder till skador på produkten. Dessutom måste 
man räkna med olika risker, dvs. elektrisk stöt, kortslutning, brand osv. kan vara en följd av en 
icke ändamålsenlig användning. 

4 Säkerhetshänvisningar 
 VIKTIGT: Beakta följande hänvisningar, för att undvika person- och sakskador. 

Omgivningsvillkor: Trädgårdsuttaget med markspett ska skyddas mot fuktighet och 
stänkvatten. Men beakta att produkten inte är vattentät och att det därmed inte är tillåtet att 
använda den i vatten eller i närheten av rinnande vatten. 

 FARA: När detta inte beaktas, finns det risk för liv genom elektrisk ström.  
 
Om det uppstår skador, som uppstår genom att denna bruksanvisning, i synnerhet säkerhets-
hänvisningarna och hanteringen, inte beaktas, så upphör garantin att gälla. 
Likaså påtar vi oss inget ansvar för följeskador. 
Bruksanvisningen ska sparas och måste vid behov överlämnas till tredje part. 
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De signalord och symboler som används i denna bruksanvisning har följande betydelser:  
 

Symbol Signalord/ Betydelse Symbol Signalord/ Betydelse 

 

FARA: 
Betydande risk för olycksfall 
för personer resp. livsfara, 
när detta inte beaktas 

 

VIKTIGT: 
Vad ni ska beakta 

 

VARNING: 
Medelstor risk för olycksfall 
för personer, när detta inte 
beaktas 

 

HÄNVISNING:  
Närmare förklaringar 
 

 

SE UPP! 
Låg risk för olycksfall för 
personer, risk för sakskador 
resp. skador på produkten 

 

RÅD:  
Nyttiga råd 

 
- Placera inte trädgårdsuttaget med markspett i områden där en värmeutveckling favoriseras, 

t.ex. inte i direkt solsken, använd den inte, när den är övertäckt. 
- Anslut trädgårdsuttaget med markspett endast till ett jordat skyddskontaktuttag.  
- Trädgårdsuttaget med markspett får inte tas i drift, när den har någon defekt. Det är absolut 

förbjudet att fortsätta att använda gummiledningen, när dess isolering är skadad. Den måste 
ersättas mot en certifierad ledning och en propp med samma karakteristika. 

- Säkerställ, att trädgårdsuttaget med markspett placeras lodrätt i tillräckligt stadig mark. 
(Markspettet ska stickas ner tillräckligt djupt i fast mark.).  

 
- Trädgårdsuttaget med markspett får användas bara i sådana områden, där vatten inte kan 

samla ihop sig. Trädgårdsuttaget med markspett måste installeras med ett avstånd på minst 
0,5 m till dammar, bäckar osv., för att undvika att strömförande delar kommer i kontakt med 
vatten. 

- Innan trädgårdsuttaget omplaceras, måste den skiljas från strömnätet. Dessutom måste 
propparna till alla anslutna strömförbrukare tas ut ur uttaget. 

- Om trädgårdsuttaget med markspett skulle ramla omkull, så måste det, innan det tas i bruk 
igen, säkerställas att det inte har kommit in vatten i uttaget. 

- Uttagen får öppnas endast av en elspecialist. Sådana ingrepp betyder livsfara genom 
elektrisk stöt. 

- Om trädgårdsuttaget med markspett skulle trilla ner även från en låg höjd, så måste det 
kontrolleras om det har uppstått något synligt fel. Innan produkten åter tas i bruk, kontakta 
en specialist och låt honom kontrollera trädgårdsuttaget med markspett. 

- Lämna aldrig barn utan uppsikt i närheten av trädgårdsuttaget med markspett. Barn 
underskattar farorna som utgår från elapparater. 

- När åskväder annalkar, måste trädgårdsuttaget med markspett genast skiljas från 
strömnätet, eftersom det annars kan skadas, om det är kvar på strömnätet. 

- Ge akt på att nätkabeln inte utgör en fara för att snubbla. 
- Trädgårdsuttaget med markspett innehåller inga delar, som måste underhållas av 

användaren. 
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- Tillsamman med en propp uppnås en stänkvattenskyddad funktion endast, när även 
proppen är stänkvattenskyddad (IP 44). 

- Trädgårdsuttaget med markspett får anslutas endast till ett uttag som är skyddat mot 
läckström med hjälp av en jordfelsbrytare med max. 30 mA utlösningsström. 

- Vid ytterligare förlängning, använd en förlängningskabel med ett anslutningsdon med 
skyddstypen IP 44 och som är tillåten för utomhusanvändningar. Detta förminskar risken för 
elektrisk stöt. 

- Stick inte ihop flera uttag. 
- När två, tre eller flera uttag används samtidigt, så få märkströmmen inte överskrida 16 A. 

5 Tekniska data 
Apparater GS 2 DE 
 GS 4 DE 
 
Skyddstyp: IP 44 (stänkvattenskyddad) 
Märkspänning: 250 V ~ 50 Hz 
Märkström: 16 A 
Max. effekt: 3680 W 
Kabel: Gummikabel H07RN-F 3G1,5  
 Längd: 1,4 m / 10 m 
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6 Översikt över apparaten 
Härefter finner ni en översikt över apparatens kommandodelar och indikeringar samt en kort 
funktionsbeskrivning.  
 

   
(Bild på GS 4 DE) 
 
Pos. Beteckning Funktion 
1 2 resp. 4 uttag med 

fällbart lock 
För anslutning av förbrukare 

2 Matarledning Strömförsörjning 
3 Propp (IP 44) Förbindelse med ett skyddskontaktuttag (IP44) 
4 Markspett Montering i mark 
5 Handtag För att dra ut ur marken 

7 Användning och montering 
I detta kapitel förklaras de grundläggande funktionerna för trädgårdsuttaget med markspett.  
Läs igenom detta kapitel noggrant, så att ni förstår alla funktionerna och kan använda dem.  
 

 VIKTIGT: Beakta följande hänvisningar, i synnerhet säkerhetshänvisningarna, för att 
kunna undvika felaktiga användningar och möjliga brister.  
Vid problem, slå upp i fellistan (kap. 9) eller kontakta vår kundtjänst (kontakt: se kap. 10).  

2 

1 

3 

4 

5 
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7.1 Idrifttagning 
Steg Beskrivning 

1 För modellerna GS 2 DE och GS 4 DE markspetsen separat och måste skruvas 
fast i trädgårdskontaktdosan innan den används. 

2 Fixera trädgårdsuttaget med markspett med spetsen lodrätt i marken. 

 VARNING: Säkerhetshänvisningarna, i synnerhet de angående platsen för 
placeringen måste beaktas. 

3 Dra ut trädgårdsuttaget med markspett 

 VARNING: Innan trädgårdsuttaget dras ut ur marken, måste det skiljas från 
strömnätet. Dessutom måste propparna till alla anslutna strömförbrukare tas ut ur 
uttaget. 
 
Trädgårdsuttaget med markspett får endast dras ur marken i handtaget. 

8 Rengöring 
Före rengöringen, dra ut nätproppen. Med tanke på den elektriska säkerheten, ska produkten 
torkas av med en torr eller med en fuktig trasa. Använd inga aggressiva rengöringsmedel resp. 
kemikalier (lösningsmedel, bensin osv.) och inga grova svampar. Doppa aldrig trädgårds-
uttaget med markspett i vatten. 

9 Fellista 
Fel Möjlig(a) orsak(er) Åtgärd 

Trädgårdsuttaget fungerar 
inte 

- Nätet levererar ingen 
spänning 

- Kontrollera nätspänningen 

Trädgårdsuttaget fungerar 
inte 

- Nätkabeln / pluggen är defekt 
- Den interna ledningen är 

defekt 

- Kontrollera matarledningen 
- Kontrollera om det har 

uppstått yttre skador på höljet 
 

 VIKTIGT: Alla andra reparationer få utföras endast av en specialist. 

10 Adress 
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG 
Seestraße 1-3 · 72074 Tübingen · Germany 
H. Brennenstuhl S.A.S. · 5 rue de l'Artisanat · F-67460 Souffelweyersheim 
lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar 
Närmare information hittar Du under rubriken Service/FAQ's på vår hemsida  
www.brennenstuhl.com 
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11 Konformitetsförklaring 
I överensstämmelse med följande europeiska riktlinjer påsattes CE- tecknet: 
2006/95/EG lågspänningsriktlinjen 
2004/108/EG EMV- riktlinjen 
 
Denna konformitetsförklaring har deponerats hos tillverkaren.             
 
Tillverkare: 
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, D-72074 Tübingen, Tyskland 
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